
KPACHOI{YTCЬKA СЕЛИIЛНА РАДА
БогодухIвсъкого рАйону хАркIвськоI оълдстt

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Краснокутськ

вiд 0б> серпня 202l року NЪ 4б2-к

Про оголошення конкурсу на замiщенrlя
вакантноТ посади посадовоi особи мiсцевого
самоврядування - головного спецiалiста
вiддiлу освiти KpacHoKyTcbKoi селищноi
Ради

1. ОГОЛОСИТИ конкурс на замiщення вакантноТ посади посадовоТ

особи мiсцевого самоврядування - головного спецiалiста вiллiлУ освiти
КраснокутськоТ селищноТ рали.

2. Затвердити ocHoBHi квалiфiкацiйнi вимоги для кандидатiв на ваканТнУ

посаду, що додасться.

3. Оленi НIКОЛАеНКО, начuLльнику вiллiлу роботи з персоншIом
апарату селищноТ рали забезпечити:

_подання оголошення для публiкаuiТ в найближчому HoMepi Г€ВеТи ТОВ
кМедiа-центр <Промiнь> про оголошення конкурсу,

_прийом документiв на участь у KoнKypci у термiни i у вiдповiдностi з

вимогами чинного законодавства.
-доведення змiсту цього розпорядження до вiдома працiвникiв селищнот

Ради.

3.Контроль за виконанням даного розпорядження з€шишаю за сОбОЮ.

пiдстава: стаття 42 Закону Укратни uпро мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi>, Порядок лроведення конкурсу на замiщення вакантних

посад державних службовЦiВо затверджений постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд l5 лютого 2002 року J\Ъ l б9 (зi змiнамИ),

загальний порядок проведення iспиту кандидатiв на замiщення
вакантних посад державних службовцiв, затверджений наКаЗОМ

головного управлiння держаноi служби Укратни вiд 04 липня

2011 рокУ N9 1б4, заресстрОваниЙ в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни

28 липня 201l року за JФ 930/l9668, наказ Нацiонального агентства

УкраТни з питань державноТ служби вiд 07.11.2019 Jrгg 203-19 <Про

затвердження Типових професiйно-квалiфiкацiйних характеристик
посадових осiб мiсцевого самоврядування), розпорядження
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селищного голови вiд 18.01.2021 Jф 4 uПро затвердження Порядку
проведення iспиту кандидатiв Па замiщення вакантних посад
посадових осiб мiсцевого самоврядування апарату селищноТ рали
та виконавчих органiв КраснокутськоТ селищноТ ради, зi статусом
юридичних
начальника

осiб
вiллiлу

публi , подання Тетяни Кралi,
Ради.

Iрина КАРАБУТКраснокутськи й сел ищн и й
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ЗАТВЕРЛI(ЕI-IО
розпорядження селищного голови

вiд 06.08 .202| Ns 462-к

'.

OcHoBHi квалiфiкацiйнi вимоги до кандидатiв lla посаду:

- головного спецiалiста вiддiлу освiти KpacHoKyTcbкoi селищноi рали

(ОЛНа 
Ё#ffi "ННН'оо *urоидатiв: громадянство украIнио вища ocBiTa. не

нижче ступеня бакалавр а, за спецiальнiстюо що пов'язана з гаJIуззю освlти,

вiльне володiння державноIо мовою, без вимЬг до стажу роботи,

,Щодаткова iнформаuiя про умови конкурсу, ocHoBHi функuiональнi

обu'r.Г",lо.riр ,u у*о"" оплати прчк3осадУ, на яку 
:'.:::1",:"л1"-Т.Yl;

надаються вiддiлом роботи з п ату KpacrroKyTcbKoT селищноi

ради або за телефоном 3 13 01,

Краснокутськи й сели щний

олена Нiколаснко

Iриllа КАРАБУT
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